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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPIÁ 
 

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGOS: PSICÓLOGO; MÉDICO VETERINÁRIO E MÉDICO (CLÍNICO GERAL) 

 

I - PORTUGUÊS  

Interpretação de textos. Escrita: Morfologia, Vocabulário; Ortografia; Pontuação; Sílabas; Acentuação 

gráfica; Classes gramaticais; Conjugação de verbos usuais; Regência; Classe, Estrutura e Formação de 

Palavras. Estilística: Figuras de Sintaxe, figuras de palavras, figuras de pensamento, Linguagem Figurada. 

Discurso Direto e Indireto, Significação das Palavras, Sintaxe, Análise Sintática; Emprego de pronomes; 

Formas de tratamento. Português Erudito, Uso dos Porquês. Fonética e Fonologia; Semântica.  Funções 

da Linguagem. Compreensão e interpretação de frase ou palavra. Encontros vocálicos e consonantais. 

Divisão silábica. Flexão e emprego das classes de palavras. Crase. Classificação dos termos da oração. 

Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Colocação dos pronomes oblíquos átonos. 

Significação das palavras: sinônimo, homônimos e parônimos.  

 

 

II - MATEMÁTICA 

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Equações básicas de soma, 

subtração, multiplicação e divisão; Potenciação; Regra de Três; Porcentagem; Produtos Notáveis e 

Fatoração; Conjuntos; Função 1° Parte; (PA) Progressão Aritmética; (PG) Progressão Geométrica; 

Probabilidade. 

 

 

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

PSICÓLOGO 

Relações Humanas. Ética no serviço público. Qualidade no atendimento ao público. Trabalho em equipe. 

Avaliação psicológica: fundamentos da medida psicológica, instrumentos de avaliação, avaliação e 

interpretação de resultados. Ética profissional. Teorias de personalidade. Psicopatologia. Técnicas 

psicoterápicas. Psicodiagnóstico. Psicoterapia de problemas específicos. Noções de psicologia 

organizacional. Rotação de pessoal. Absenteísmo. Estrutura organizacional. Gestão de pessoas 

(recrutamento e seleção na Administração Pública, identificação de talentos, domínio de competências, 

avaliação e gestão de desempenho). Treinamento e desenvolvimento. Avaliação de desempenho. 

Mudança organizacional. Qualidade de vida. Integração de funcionários portadores de necessidades 

especiais. Equipe e grupos de trabalho. Comunicação, liderança, motivação. Manejo da solução de 

conflitos. Mediação. Relacionamento interpessoal. Equipes multidisciplinares. Avaliação de desempenho: 

objetivos, métodos, implantação e acompanhamento. Análise de cargos: objetivo e métodos. Treinamento: 

levantamento de necessidade, planejamento, execução e avaliação. O papel do psicólogo na equipe de 

cuidados básicos à saúde.   
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MÉDICO VETERINÁRIO  

Epidemiologia, diagnóstico e controle de zoonoses de ocorrência em Santa Catarina: tuberculose, 

brucelose, leptospirose, raiva, hantavirose, toxoplasmose, Doença de Chagas, cisticercose, hidatidose. 

Diagnóstico e controle de doenças de etiologia bacteriana e viral e ecto- e endoparasitoses em bovinos, 

ovinos, caprinos, suínos e equinos. Classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos de 

alimentos de origem animal. Inspeção e tecnologia do abate de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e 

equinos. Inspeção do animal leiteiro. Inspeção e tecnologia do leite, ovos, mel e seus derivados. Doenças 

infecciosas transmissíveis pela ingestão de carne de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos. 

Julgamento. Doenças parasitárias transmissíveis pela ingestão de carne de bovinos, ovinos, caprinos, 

suínos e equinos. Toxinfecções alimentares causadas pela ingestão de alimentos de origem animal. Boas 

práticas de fabricação nas indústrias de alimentos de origem animal. Etiologia, sintomatologia, diagnóstico 

e tratamento das afecções cirúrgicas e clínicas de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos. Práticas de 

manejo visando o aumento de produção do rebanho. Ginecologia, andrologia, biotécnicas e fisiopatologia 

da reprodução de bovinos, ovinos, caprinos, suínos e equinos. 

 

MÉDICO (CLÍNICO GERAL) 

Doenças de Notificação Compulsória, Prevenção, Diagnóstico e Tratamento. Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar. Código de Ética Profissional. Cuidados preventivos de saúde: princípios de avaliação 

e tratamento, Principais patologias do recém-nascido, principais doenças infectos contagiosas da infância, 

Principais doenças cirúrgicas da infância; Doenças cardiovasculares; Doenças respiratórias; Doenças 

renais; Doenças gastrointestinais; Doenças hepáticas, da vesícula e vias biliares; Doenças hematológicas; 

Doenças metabólicas; Doenças nutricionais; Doenças endócrinas; Doenças do sistema ósseo; Doenças do 

sistema imune; Doenças músculo esqueléticas e do tecido conjuntivo; DST/AIDS – Medidas Preventivas e 

Diagnóstico Diferencial; Doenças parasitárias; Doenças neurológicas; Doenças de pele-tumorais; 

Urgências e Emergências, Epidemiologia e Saúde; Medicina Ambulatorial; Planejamento Familiar: 

Métodos Contraceptivos, Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Saúde da Criança; Saúde Mental; Saúde 

do Idoso; Diabete e Hipertensão; Alcoolismo e Tabagismo; Saúde do Trabalhador; Saúde Ocupacional e 

Ambiental; Acidentes por animais Peçonhentos. Papel do médico no Programa Saúde da Família. 

Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – princípios e diretrizes, controle 

social; Indicadores de saúde. Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária; 

Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento e programação local 

de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico. Sistema Único de Saúde. Educação em Saúde. Lei 

Federal nº 8.080 e 8.142/90. 

 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGOS: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FEMININO E AGENTE DE DEFESA CIVIL 

 

I - PORTUGUÊS  

Compreensão e interpretação de texto. Ortografia: divisão silábica, pontuação, hífen, sinônimo, 

acentuação gráfica, crase. Morfologia: classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo. Sintaxe de 

concordância nominal, numeral, verbo. Sintaxe de concordância verbal, pronome, advérbio, preposição, 

conjunção, interjeição. Fonética.  Análise sintática 
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II - MATEMÁTICA 

Números relativos inteiros e fracionários, operações e suas propriedades (adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação); Múltiplos e divisores, máximo divisor comum e mínimo múltiplo comum;  

Frações ordinárias e decimais, números decimais, propriedades e operações; Expressões numéricas; 

Equações do 1º e 2º graus;  Sistemas de equações do 1º e 2º graus;  Estudo do triângulo retângulo; 

relações métricas no triângulo retângulo; relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente);  Teorema 

de Pitágoras;  Ângulos;  Geometria - Área e Volume;  Sistema de medidas de tempo, sistema métrico 

decimal;  Números e grandezas proporcionais, razões e proporções;  Regra de três simples e composta;  

Porcentagem;  Juros simples - juros, capital, tempo, taxas e montante;  Média Aritmética simples e 

ponderada;  Conjunto de Números Reais e Conjunto de Números Racionais;  Problemas envolvendo os 

itens do programa. 

 

III – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO FEMININO: 

Serviços de limpeza. Serviços de copa e cozinha. Requisição de materiais necessários aos seus serviços. 

Estoque de produtos. Conservação do mobiliário. Postura profissional e apresentação pessoal.  

Relacionamento Humano. Princípios fundamentais para o bom atendimento. Telefones de emergência. 

Relações humanas no trabalho. Atribuições do cargo. Saúde: riscos de contaminação de alimentos; 

saneamento básico; Prevenção da saúde; coleta seletiva de lixo; riscos ambientais/ contaminantes 

(produtos químicos); armazenamento e guarda de produtos e alimentos (normais gerais). Limpeza e 

higienização de utensílios e equipamentos de cozinha. Noções Básicas de Segurança e Higiene. Noções 

Básicas no Manuseio e na Preparação de Alimentos e de Bebidas. Economia no Desenvolvimento do 

Trabalho. Noções Básicas de Segurança Patrimonial. Tipos e uso de EPI (equipamentos de proteção 

individual). 

 

AGENTE DE DEFESA CIVIL: 

 Sistema Nacional de Defesa Civil. Sistema Estadual de Defesa Civil. Relatório de Primeiro Atendimento e 

Avaliação de Danos. Lixiviação Urbana. Lesões Ambientais Urbanas: lixo, pichação, dejetos urbanos, 

áreas de proteção ambiental na zona urbana. Operações em enchentes: cuidados, riscos mais comuns, 

atendimento a pessoas ilhadas. Operações de Salvamento; Avaliação de danos estruturais: Trincas, 

fissuras e rachaduras; sinais iminentes de queda de estruturas de alvenaria; sinais externos de 

movimentação de taludes. Primeiros Socorros: Noções básicas de anatomia; avaliação do local de 

ocorrência; biosseguranca; cinemática do trauma; Oxigenioterapia; Avaliação de vitimas; Reanimação 

cardiopulmonar; Movimentação e transporte de acidentados; Hemorragias e ferimentos em tecidos moles; 

traumatismos de extremidades; traumatismos em gestantes, idosos e pediátricos; Queimaduras; 

intoxicações; Afogamento e quase afogamento; infarto agudo do miocárdio; angina pectoris, acidente 

vascular encefálico, ataque isquêmico transitório e crise hipertensiva; emergências respiratórias; 

convulsão; abdômen agudo; diabetes; Parto emergencial; triagem de vitimas; vitimas com necessidades 

especiais; distúrbios de comportamento. 

 


